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19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Στις 6-9 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκεμε επιτυχία το 19ο Πανελλήνιο
Ηπατολογικό Συνέδριο που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ελληνική
Εταιρία Μελάτης Ηπατος (ΕΕΜΗ). Εφέτος το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε
με την 28η Διημερίδα Ιογενών Ηπατιτίδων «Σ. Χατζηγιάννης», η οποία δεν
κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί αυτόνομα στο συνήθη χρόνο τέλεσής
της λόγω της πανδημίας. Η τετραήμερη εκδήλωση συμπεριέλαβε 16 στρογυλά τραπέζια, 12 διαλέξεις και 6 δορυφορικές εκδηλώσεις.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ TOY INFO GASTROENTEROLOGY
To Info GASTROENTEROLOGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας. •Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις με
πρακτικό ενδιαφέρον.•Aναφορά σε συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν,
με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις
σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις.•Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα.•Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία.•Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών.•Eιδικά άρθρα.•Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία. •Eνημέρωση για τεχνικά
θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού ιατρείου ή
των ενδοσκοπικών μονάδων.•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα γαστρεντερολογικά θέματα.•Eπιστολές προς τη Σύνταξη.•Aνασκόπηση του διεθνούς Iατρικού
Tύπου.•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.•Γαστρεντερολογία και Πληροφορική.•Γαστρεντερολογία και Iστορία.•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες.•Eρωτήσεις αυτοελέγχου γαστρεντερολογικών γνώσεων. •Aφιερώματα
σε συναδέλφους που απεβίωσαν.•Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα.•Aγγελίες με
ιατρικό περιεχόμενο.•Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων.•Eπίσης, το INFO
GASTROENTEROLOGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι σύντομες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιοδικά.
Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο INFO GASTROENTEROLOGY:
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε
ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@doctorsmedia.gr
με την ένδειξη «Για την εφημερίδα INFO GASTRENTEROLOGY».
Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: α)
Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία,
δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων.
O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς
και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H
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EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,
το δεύτερο τεύχος του περιοδικού μας έρχεται στα χέρια σας με την είσοδο
του καλοκαιριού με πλούσιο περιεχόμενο που συνδυάζει τη γνώση και
το κίνητρο για περαιτέρω μελέτη και προβληματισμό, ένα βήμα πριν την
πολυαναμενόμενη για όλους θερινή ανάπαυλα.
Στο παρόν τεύχος δημοσιεύουμε μια άκρως ενδιαφέρουσα ελληνική
μελέτη που πραγματεύεται την επίδραση του νέου κορωνοϊού στο ήπαρ
και επιδιώκει να ερμηνεύσει τη σημασία της ηπατικής προσβολής στην
εξέλιξη και την έκβαση της νόσου. Οι συγγραφείς μελέτησαν ένα σημαντικό
δείγμα ασθενών που νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Covid-19 του Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου και μας μεταφέρουν την εμπειρία και τα συμπεράσματά τους.
Η νόσος Wilson είναι μια σπάνια κληρονομική νόσος που προκαλεί
διαταραχή της ομοιόστασης του χαλκού και έχει πολυσυστηματική
προσβολή, στα πλαίσια της οποίας κύριο όργανο-στόχο αποτελεί το ήπαρ.
Η διάγνωσή της είναι δύσκολη και απαιτητική, ωστόσο είναι καλά
ελεγχόμενη με τις διαθέσιμες θεραπείες, εφόσον αυτές χορηγηθούν έγκαιρα
και με καλή συμμόρφωση. Ο κ. Μπήτρος κάνει μια συνοπτική και περιεκτική
ανασκόπηση της νόσου και αναλύει τις διαθέσιμες φαρμακευτικές επιλογές
που αφορούν τη θεραπεία της, εστιάζοντας σε μια νέα φαρμακοτεχνική
μορφή τριεντίνης που αποτελεί προϊόν εργαστηριακής καινοτομίας και
πλεονεκτεί σε συγκεκριμένα σημεία.
Η επεμβατική ενδοσκόπηση είναι σε όλους μας γνωστό ότι το τελευταίο
διάστημα έχει κάνει θεαματικές προόδους, καταφέρνοντας συχνά να
υποκαταστήσει την κλασική χειρουργική παρέμβαση σε διάφορες
παθολογίες που αφορούν τον πεπτικό σωλήνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η περίπτωση της αχαλασίας οισοφάγου, όπου η Από του Στόματος
Ενδοσκοπική Μυοτομή έρχεται να αποτελέσει μια αξιόπιστη επιλογή έναντι
της καθιερωμένης χειρουργικής αντιμετώπισης. Τις λεπτομέρειες για το
νόσημα, τις διαθέσιμες θεραπευτικές παρεμβάσεις και κυρίως τη νέα αυτή
ενδοσκοπική τεχνική με τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις επιπλοκές
και τα ενθαρρυντικά αποτελέσματά της μας αναλύει στο άρθρο του
ο κ. Μαυρογένης, μεταφέροντας τη σημαντική προσωπική του εμπειρία.
Το τεύχος κλείνει με ένα περιστατικό από τη σφαίρα της Ηπατολογίας,
που έρχεται με μορφή κουίζ να προκαλέσει τη σκέψη και τις γνώσεις σας.
Το περιστατικό αφορά μια ασθενή με κλασική κλινική εικόνα που παραπέμπει
σε νόσημα του ήπατος, ωστόσο η εξέλιξή του έρχεται να μας υπενθυμίσει
ότι η διαγνωστική προσέγγιση κάθε ασθενή οφείλει να γίνεται με ανοιχτό
μυαλό και συνυπολογίζοντας όλες τις πιθανές διαγνώσεις που εξηγούν
το εμφανιζόμενο σύνδρομο.
Κλείνοντας, η συντακτική ομάδα του περιοδικού εύχεται σε όλους καλό και
αναζωογονητικό καλοκαίρι, τηρώντας μέτρα και πρωτόκολλα προστασίας,
ώστε να επιστρέψουμε όλοι ξεκούραστοι και ασφαλείς, με διάθεση για ένα
δημιουργικό φθινόπωρο και με την ελπίδα για έναν υγειονομικά ήρεμο
χειμώνα!
Καλή ανάγνωση!
Για τη Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Κόντος

ΣEΛIΔA 2

Η σημασία των τιμών των
τρανσαμινασών σε ασθενείς
με COVID-19 λοίμωξη
Νεκτάριος Καραμανώλης, Ευγενία Μαυρέα, Νικολία Γεωργακοπούλου, Γεωργία Βαθειά,
Δημήτριος Βασιλόπουλος, Χαρίκλεια Κρανιδιώτη
Μονάδα COVID-19, Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α

Η λοίμωξη από τον ιό SARS-Cov-2 αποτελεί αναμφίβολα, εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, μία
απειλή και δοκιμασία για την δημόσια υγεία. Κύριο και ευρέως γνωστό χαρακτηριστικό της είναι η
προσβολή του ανώτερου και ιδίως του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος που στις κρισιμότερες
μορφές της εκδηλώνεται με αμφοτερόπλευρη πνευμονία, βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου Ι και
ARDS1, 2. Αρκετά συχνή είναι ωστόσο και η ηπατική προσβολή στους ασθενείς που νοσούν με COVID19, η οποία εκδηλώνεται με παθολογικές τιμές ηπατοκυτταρικών και χολοστατικών ενζύμων και δεν έχει
πλήρως διερευνηθεί3.

Ο

μηχανισμός με τον οποίο η COVID-19 πλήττει το ηπατοκύτταρο δεν είναι σαφής. Έχουν προταθεί διάφορες πιθανές αιτίες ηπατικής βλάβης, όπως αυτή που επάγεται μέσω της σοβαρής φλεγμονώδους αντίδρασης, της σήψης ή της υποξυγοναιμίας, αλλά και μέσω των διάφορων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται
για την αντιμετώπιση του ιού (αντιϊκά φάρμακα όπως το remdesivir,
αντιβιοτικά-ανοσοτροποποιητικά φάρμακα κ.ά.).
Άλλοι πιθανοί μηχανισμοί αφορούν τις μικροθρομβώσεις των ηπατικών κολποειδών, μιας και η COVID-19 είναι μία θρομβογόνος νόσος, την άμεση βλάβη στα ηπατοκύτταρα από τον ιό ή έναν συνδυασμό όλων των παραπάνω.

Ο SARS-Cov-2 φαίνεται να εισέρχεται στο κύτταρο μέσω των υποδοχέων ACE2, οι οποίοι απαντώνται σε μεγάλο βαθμό στα χολαγγειοκύτταρα, γεγονός που μπορεί να συσχετίζεται με την αύξηση
των ηπατικών ενζύμων στους ασθενείς που νοσούν από κορονοϊό4.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκεπτόμενοι όλα τα παραπάνω, σχεδιάσαμε μία αναδρομική
μελέτη με σκοπό να διερευνήσουμε πόσο συχνή είναι η διαταραχή των ηπατικών ενζύμων σε ασθενείς που νοσηλεύονται με
COVID-19, αλλά και ποια η σημασία της διαταραχής αυτής για την
έκβαση της νόσου.

σελιδα 4

Σχήμα 1: Μέση τιμή ηπατικών ενζύμων κατά την εισαγωγή και κατά την διάρκεια της νοσηλείας.

ΜΕΘΟΔΟΣ
Ο πληθυσμός της μελέτης περιλαμβάνει 339 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην Μονάδα COVID-19 του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» το διάστημα 29/9/2021-14/2/2021. Κατά το διάστημα αυτό καταγράφηκαν κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα από τους ασθενείς, τόσο
κατά την εισαγωγή όσο και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, καθώς και η έκβαση της νόσου.
Ως καλή έκβαση ορίστηκε το εξιτήριο ή η μεταφορά του ασθενούς
σε νοσοκομείο χαμηλότερης βαθμίδας, η οποία πραγματοποιούνταν
επί βελτίωσης της κλινικής εικόνας αυτού και ως κακή έκβαση ένα εκ
των: διασωλήνωση, μεταφορά σε ΜΕΘ, θάνατος. Ως παθολογικές τιμές ηπατικών ενζύμων ορίστηκαν οι εξής: AST >40 IU/mL, ALT >40
IU/mL, ALP >105 IU/mL, γGT >85 IU/mL.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από τους 339 ασθενείς που εντάχθηκαν στη μελέτη, το 60% ήταν άνδρες μέσης ηλικίας 65+17 έτη, με βασικότερες συννοσηρότητες τις εξής: Αρτηριακή Υπέρταση (40%), Παχυσαρκία (40%),
Καρδιαγγειακή Νόσο (33%), Σακχαρώδη Διαβήτη (23%), Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (7%) και Χρόνια Νεφρική Νόσο υπό
Τεχνητό Νεφρό (5%).
Το ποσοστό των ασθενών με Χρόνια Ηπατικά νοσήματα οποιασδήποτε αιτιολογίας ήταν μικρό (1,3%), ενώ ελάχιστοι ήταν και οι ασθενείς με θετικό ορολογικό έλεγχο για Ηπατίτιδες B και C (ΗΒsAg
1,6%, anti-HCV 1,3% και ανιχνεύσιμο HCV-RNA 0%). Τα συμπτώματα των ασθενών προέρχονταν κυρίως από το αναπνευστικό σύστημα (57%) ή ήταν συστηματικά (41%), ενώ δευτερευόντως παρατηρήθηκε προσβολή του ΓΕΣ (25%), ΚΝΣ (3%) και καρδιαγγειακού συστήματος (1,8%).
Πρώτα απ’ όλα αξιολογήθηκε η σοβαρότητα της COVID-19 κατά
την εισαγωγή και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Οι ασθενείς ταξινο-

Σχήμα 2: Ταξινόμηση ασθενών της μελέτης με βάση την έκβαση

μήθηκαν στις εξής πέντε ομάδες, με βάση αυτή τη σοβαρότητα: ασυμπτωματικοί ασθενείς, ασθενείς με ήπια νόσο (χωρίς συμμετοχή του
αναπνευστικού κλινικά ή απεικονιστικά), με μέτριας βαρύτητας νόσο
(συμμετοχή αναπνευστικού, χωρίς υποξυγοναιμία δηλ. SpO2≥94%),
ασθενείς με σοβαρή νόσο (Αναπνευστική Συχνότητα >30 αναπνοές/
min, SpO2≤94%, PaO2/FiO2 <300 mm Hg ή πνευμονικά διηθήματα που αφορούν >50% της ακτινογραφίας ή αξονικής τομογραφίας
θώρακος) και τέλος σε ασθενείς με κρίσιμη νόσο (αναπνευστική ανεπάρκεια, σηπτική καταπληξία, πολυοργανική ανεπάρκεια).
Παρατηρήθηκε ότι ενώ κατά την εισαγωγή μόλις ένα ποσοστό
21,7% και 25,7% των ασθενών νοσούσαν με μέτρια και σοβαρή
νόσο αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας το ποσοστό ανέβηκε σε 31,2% και 39,5% αντίστοιχα.
Αντίστοιχα ένα ποσοστό 17,1% εκδήλωσε κρίσιμη νόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, σε αντίθεση με το μόλις 3% της εισαγωγής. Η
κλινική, εργαστηριακή και απεικονιστική αυτή επιδείνωση των ασθενών κατά τη νοσηλεία τους αντικατοπτρίζεται και στις αυξανόμενες ανάγκες για χορήγηση μιγμάτων οξυγόνου υψηλότερης ροής (Μάσκα
Venturi, Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός, Διασωλήνωση).
Στη συνέχεια αξιολογήθηκε το ποσοστό των ασθενών με παθολογικές τιμές ηπατικών (ηπατοκυτταρικών και χολοστατικών) ενζύμων
και η κινητικότητα αυτών. Οι μέσες τιμές (IU/mL) ηπατικών ενζύμων
εισαγωγής ήταν: AST: 48,8+91, ALT: 42,4+80, ALP: 72+104, γGT:
69,6+114. Στην εισαγωγή, το 28,3% των ασθενών παρουσίασε παθολογικές τιμές της ALT, το 38,3% της AST, το 15,6% της γGT και
το 11,2% παθολογικές τιμές της ALP.
Kατά τη διάρκεια της νοσηλείας τα ποσοστά αυτά ανέβηκαν σε
56,3% για τις AST και ALT και σε 26,2% και 17,9% για τις γGT και
ALP αντίστοιχα (σχήμα 1).
Οι ασθενείς της μελέτης κατανεμήθηκαν εν συνεχεία σε δύο ομάδες, την ομάδα των ασθενών με παθολογικές τιμές AST/ΑLT (n=191)
και αυτή των ασθενών με φυσιολογικές τιμές AST/ALT (n=148). H
πρώτη ομάδα εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά στις ημέρες
νοσηλείας (p <10-3) και ανάγκης για οξυγονοθεραπεία (p <10-3), μικρότερο λόγο pO2/FiO2 εισαγωγής (p= 0,02), μικρότερο απόλυτο αριθμό λεμφοκυττάρων (p= 0,02) και υψηλότερες τιμές δεικτών φλεγμονής και κυτταρικής καταστροφής, όπως CRP (p= 0,001), φερριτίνης, LDH και CPK (p <10-3).
Από τον πληθυσμό της μελέτης, 56 μόνο ασθενείς, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 16,4%, είχαν κακή έκβαση όπως αυτό ορίστηκε
από τους ερευνητές. Το 9% των ασθενών διασωληνώθηκε ή μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ και το 7,4% κατέληξε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας (σχήμα 2). Το 68% των ασθενών με κακή έκβαση, δηλαδή 38
από τους 56 αυτούς ανήκαν στην ομάδα των ασθενών με παθολο-
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Σχήμα 3: Καμπύλες ROC που εκφράζουν τη συσχέτιση του λόγου AST/ALT με την εισαγωγή στη ΜΕΘ (αριστερά) και τον θάνατο (δεξιά).

γικές τιμές ηπατοκυτταρικών ενζύμων, συγκριτικά με το 50% των ασθενών με καλή έκβαση (p= 0,05).
Τέλος έγινε μία προσπάθεια ανεύρεσης προγνωστικών παραγόντων, σχετιζόμενων με την ηπατική λειτουργία, που θα μπορούσαν
να προβλέψουν την έκβαση της νόσου COVID-19. Ο αυξημένος λόγος AST/ALT (>1, n=166, 49%) κατά τη διάρκεια της νοσηλείας συσχετίσθηκε με κακή έκβαση της νόσου (εισαγωγή ΜΕΘ: AUC=0.70,

p <10-3) και ιδίως με τον θάνατο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας
(AUC=0.78, p <10-3) (σχήμα 3).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μελέτης προέκυψαν
τα εξής συμπεράσματα: Πρώτον, η προσβολή των ηπατικών ενζύμων σε ασθενείς που νοσηλεύονται με COVID-19 είναι συχνή και κυ-
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μάνθηκε από 11-56% στον πληθυσμό της μελέτης. Πολύ συχνότερη φαίνεται να είναι η συμμετοχή των ηπατοκυτταρικών ενζύμων έναντι των χολοστατικών, παρά την ύπαρξη μεγάλου αριθμού υποδοχέων ACE2 στο χολαγγειοκύτταρο. Το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών με παθολογική AST έναντι παθολογικής ALT κατά την εισαγωγή πιθανώς σχετίζεται με την παραγωγή αυτής από μεγαλύτερη ποικιλία κυττάρων, τα οποία προσβάλλει ο ιός. Η εξίσωση των δύο ποσοστών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας θα μπορούσε να αποδοθεί
στην ηπατοτοξικότητα των φαρμάκων που χορηγήθηκαν και την αναλογικά μεγαλύτερη αύξηση της ALT λόγω αυτών. Οι παθολογικές
τιμές των ηπατοκυτταρικών ενζύμων φαίνεται να συνδέονται με εντονότερη συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση, μακρύτερη νοσηλεία, ανάγκη για οξυγονοθεραπεία και κακή έκβαση (εισαγωγή ΜΕΘ/
θάνατος) της νόσου.
Τέλος, ο αυξημένος λόγος AST/ALT κατά την εισαγωγή φαίνεται
να σχετίζεται με κακή έκβαση της νόσου. Μία πιθανή εξήγηση για αυτό, αποτελεί ξανά το γεγονός ότι η αυξημένη AST αντικατοπτρίζει μία
γενικότερη, πολυοργανική προσβολή από τον SARS-Cov-2, συγκριτικά με μία αποκλειστικά ηπατοκυτταρική βλάβη που θα αντιστοιχούσε στην αύξηση της ALT. Η κλινική σημασία του λόγου αυτού σίγουρα αξίζει να μελετηθεί περαιτέρω.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης υποστηρίζουν πλήθος δημοσιεύσεων στην παγκόσμια βιβλιογραφία με βασική προέλευση την
Κίνα. Μελέτες σε ασθενείς με COVID-19 στην Wuhan της Κίνας, α-

νέδειξαν ότι 2-11% των ασθενών είχαν προϋπάρχουσα ηπατική νόσο, ενώ το ποσοστό των ασθενών με ηπατοκυτταρική βλάβη κυμαινόταν από 14,8% έως 53%, ποσοστά πολύ κοντά σε αυτά του πληθυσμού που μελετήσαμε5-7.
Μία δεύτερη μελέτη, που περιλάμβανε 1100 ασθενείς, κατέγραψε
μεγαλύτερη αύξηση της AST στους ασθενείς με σοβαρή COVID-19,
συγκριτικά με αυτούς που εκδήλωσαν ήπια συμπτωματολογία (56%
έναντι 18%)8. Παρ’ όλο που στη μελέτη μας δεν έγινε κάποια ανάλο-
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γη ταξινόμηση των ασθενών, η σύνδεση της κακής έκβασης της νόσου με τις παθολογικές τρανσαμινάσες φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
Αναφορικά με τους ασθενείς οι οποίοι απεβίωσαν λόγω της
COVID-19, δύο μελέτες ανέδειξαν ποσοστά ηπατοκυτταρικής βλάβης από 58%-78%9,10. Στον πληθυσμό της μελέτης μας, το 68% όσων απεβίωσαν παρουσίασαν επίσης υψηλά επίπεδα τρανσαμινασών.
Η σημασία τέλος του λόγου AST/ALT φαίνεται ότι έχει απασχολήσει και άλλους ερευνητές. Μία μελέτη 200 ασθενών στο Cooper
University Hospital της Φιλαδέλφεια συσχέτισε τον λόγο AST/ALT
>2 που διαπιστώθηκε στο 34% των ασθενών με συχνότερη ανάγκη
για διασωλήνωση και υποστήριξη με ινότροπα11 και μία δεύτερη μελέτη, στη Μαδρίτη της Ισπανίας, διαπίστωσε AST/ALT >1 σε ποσοστό 75% και συσχέτιση αυτού με αυξημένη θνητότητα12.
Περισσότερες μελέτες απαιτούνται για τη διερεύνηση των μηχανισμών της ηπατικής βλάβης στους ασθενείς με COVID-19 και την
επίδραση των υπαρχόντων συννοσηροτήτων που σχετίζονται με το
ήπαρ στη θεραπεία και την έκβαση της COVID-19.
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Νόσος Wilson:
η θεραπευτική αντιμετώπιση με
τετραϋδροχλωρική τριεντίνη
Ελευθέριος Μπήτρος
Ιατρός, Medical Manager, Integris Pharma

H ηπατοφακοειδής εκφύλιση ή νόσος του Wilson (WD), είναι μία κληρονομική αυτοσωματική
υπολειπόμενη γενετική διαταραχή που οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου ΑΤΡ7Β, που εδράζεται
στο χρωμόσωμα 13, και χαρακτηρίζεται από τοξική συσσώρευση του χαλκού, κυρίως στο ήπαρ
και στο νευρικό σύστημα. (1-3) Έχουν περιγραφεί περισσότερες από 600 μεταλλάξεις που σχετίζονται
με την WD.(4)

M

ια μη φυσιολογική μετάλλαξη του γονιδίου παρουσιάζεται
σε 1 στους 100 ανθρώπους, οι οποίοι δεν εκδηλώνουν κανένα σύμπτωμα (είναι φορείς) διότι το φυσιολογικό γονίδιο είναι το κυρίαρχο και το ελαττωματικό είναι το υπολειπόμενο. Εάν
ένα παιδί κληρονομήσει το γονίδιο και από τους δύο γονείς μπορεί
να αναπτύξει νόσο του Wilson. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως στην ηλικία μεταξύ 6 και 20 ετών, αλλά έχουν αναφερθεί περιπτώσεις σε άτομα μεγαλύτερης ηλικία. (1)
Ο επιπολασμός της νόσου παγκοσμίως σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ.

είναι 1/30,000. (5) Στην Ελλάδα αυξημένος επιπολασμός έχει αναφερθεί στην Κρήτη(6) και στα νησιά του νοτίου Αιγαίου, κυρίως στην
Κάλυμνο .(7)
Το γονίδιο ATP7B κωδικοποιεί την ομώνυμη πρωτεΐνη. Η πρωτεϊνη ATP7B έχει δύο κύριες δράσεις: (1) σύνδεση του χαλκού στην
αποσερουλοπλασμίνη στα ηπατοκύτταρα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της σερουλοπλασμίνης, η οποία στη συνέχεια αποβάλλεται
στα ούρα και (2) φυσιολογική απέκκριση του χαλκού στη χολή και τα
κόπρανα. Η δυσλειτουργική ΑΤΡ7Β οδηγεί σε συσσώρευση του ε-
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λεύθερου χαλκού (μη δεσμευμένου σε αποσερουλοπλασμίνη) στο
ήπαρ, ο οποίος εν συνεχεία απελευθερώνεται στην κυκλοφορία και
αποβάλλεται μέσω των ούρων και όχι μέσω της χολής. Μετά την παθολογική εναποθήκευση χαλκού στο ήπαρ και στο κεντρικό νευρικό
σύστημα ακολουθεί η συσσώρευση και σε άλλους ιστούς (νεφρούς,
κερατοειδείς). (8)
Οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου αποτελούν συνέπεια της συσσώρευσης χαλκού στο ήπαρ, στα βασικά γάγγλια, στους νεφρούς και
τον κερατοειδή χιτώνα, με αποτέλεσμα μια ποικιλομορφία στην κλινική παρουσίαση, στην οποία μπορεί να προεξάρχουν οι ηπατικές (εικόνα ηπατίτιδας), νευρολογικές (διαταραχές κινητικότητας), οφθαλμολογικές (δακτύλιοι Kayser-Fleischer) και ψυχιατρικές εκδηλώσεις
(διαταραχές συμπεριφοράς).
Τα άτομα με ηπατικά προβλήματα τείνουν να χρήζουν ιατρικής
φροντίδας νωρίτερα, συνήθως σαν παιδιά ή έφηβοι, από εκείνους
με νευρολογικά και ψυχιατρικά συμπτώματα, οι οποίοι είθισται να έχουν ανάγκη για ιατρική περίθαλψη στη δεκαετία των είκοσι ή μεγαλύτεροι. Μερικοί εντοπίζονται μόνο επειδή συγγενείς τους έχουν διαγνωστεί με τη νόσο του Wilson. Πολλοί από αυτούς, όταν εξετάζονται, αποδεικνύεται ότι έχουν εμφανίσει συμπτώματα της πάθησης
αλλά δεν έχουν διαγνωστεί. (9)
Το σημαντικότερο βήμα για τη διάγνωση είναι να τεθεί η υποψία. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αξιόπιστη εξέταση για τη νόσο του
Wilson, ενώ η διάγνωση περιλαμβάνει συνήθως το συνδυασμό διαφόρων εξετάσεων όπως: τα επίπεδα σερουλοπλασμίνης και χαλκού
στο αίμα, η ποσότητα χαλκού που αποβάλλεται στα ούρα κατά τη διάρκεια 24 ωρών, ο οφθαλμολογικός έλεγχος για παρουσία δακτυλίων Kayser-Fleischer. Η ιδανικότερη δοκιμασία είναι η βιοψία ήπατος. (1) Μπορεί να πραγματοποιηθεί γενετικός έλεγχος, δηλαδή ανάλυση της μετάλλαξης του γονιδίου ATP7B, καθώς και άλλων γονιΚλινική Παρουσίαση WD (προσαρµογή από Cztonkowska et al., 2018) 17
Νευρολογικές και ψυχιατρικές εκδηλώσεις
• Κινητικές διαταραχές
• ∆ιαταραχές της οµιλίας
• Έντονη εφίδρωση
• ∆ιαταραχές ισορροπίας/βάδισης
• ∆ιατα ραχές προσωπικότητας
• ∆ιαταραχές διάθεσης
• Γνωστική δυσλειτουργία
• Ψύχωση
Ηπατικές εκδηλώσεις
• Ασυµπτωµατική αύξηση ηπατικών
ενζύµων
• Οξεία ηπατίτιδα
• Οξεία ηπατική ανεπάρκεια
• Αντιρροπούµενη ηπατική κίρρωση
• Μη αντιρροπούµενη ηπατική κίρρωση

Η υψηλή κλινική ετερογένεια και η έλλειψη
ειδικών και οµόφωνα αποδεκτών τεστ,
καθιστούν δύσκολη τη διάγνωση της νόσου

Οφθαλµολογικές εκδηλώσεις
• ∆ακτύλιος Kayser-Fleischer (σύνηθες)
• Καταρράκτης δίκην ηλιάνθου (σπάνια)

Θεραπευτικές Επιλογές: Τρέχουσα αντιμετώπιση και περιορισμοί
των διαθέσιμων θεραπειών
Μετά την διάγνωση της WD, ο ασθενής πρέπει να ξεκινήσει θεραπεία που θα χορηγείται δια βίου, ακόμη και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Με τη κατάλληλη και έγκαιρη φαρμακευτική αγωγή, οι ασθενείς παρουσιάζουν κλινική βελτίωση μέσα σε λίγους μήνες, ενώ η
διαρκής συμμόρφωση στην θεραπεία παίζει κυρίαρχο ρόλο στην επιτυχία της. (11-13)
Στόχος της θεραπείας είναι να αφαιρεθεί ο συσσωρευμένος χαλκός και να αποφευχθεί η περαιτέρω αύξηση του χαλκού. (18)
Ο θεραπευτικός αλγόριθμος σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος (EASL) παρουσιάζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
Πίνακας: Θεραπευτικός αλγόριθμος στην WD (προσαρμογή
από EASL 2012)14

Αναιµία
• Οξεία αιµολυτική αναιµία
Άλλες δευτερεύουσες
εκδηλώσεις:
• Μειωµένη ανοχή
γλυκόζης
• Ανεπάρκεια
παραθυροειδούς
• Αναπτυξιακές
διαταραχές
• Καρδιακή αρρυθµία
• Καρδιοµυοποπάθεια
• Νεφρική σωληναριακή
δυσλειτουργία
• Νεφρολιθίαση και
νεφρασβέστωση
• Αµινοξυουρία
• Υπερασβεστιουρία
• Υπερφωσφατουρία
• Κυανός µηνίσκος
όνυχα
• Ανετόδερµα
• Ξήρωση του δέρµατος
• Υπερχρωση των κάτω
άκρων

δίων που συνδέονται με τη συσσώρευση χαλκού στο ήπαρ. Όταν η
μετάλλαξη έχει επιβεβαιωθεί, είναι δυνατό να ελεγχθούν τα μέλη της
οικογένειας για την ασθένεια ως μέρος της κλινικής οικογενειακής
γενετικής συμβουλευτικής. Οι περισσότεροι έχουν ελαφρά μη φυσιολογικές δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας, όπως αυξημένα επίπεδα τρανσαμινασών και χολερυθρίνης. (1) Εάν υπάρχουν νευρολογικά συμπτώματα, συνήθως πραγματοποιείται μαγνητική τομογραφία
(MRI) εγκεφάλου, η οποία μπορεί να δείξει επίσης το χαρακτηριστικό μοτίβο «πρόσωπο ενός γιγάντιου πάντα». (10)
Η νόσος του Wilson (WD), είναι μία από τις λίγες γενετικές διαταραχές που μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς εάν διαγνωστεί
έγκαιρα και αντιμετωπιστεί με τη κατάλληλη θεραπεία, (11-13) ωστόσο,
εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία είναι θανατηφόρα.(14-16)
Γενικά, η πρόγνωση για επιβίωση εξαρτάται από τη σοβαρότητα της
ηπατικής και νευρολογικής νόσου και τη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή. (14) Η νόσος αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή
που μειώνει την απορρόφηση του χαλκού ή αφαιρεί την περίσσεια
του χαλκού από το σώμα, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις η μεταμόσχευση ήπατος είναι απαραίτητη. (1)

• Acanthosis nigricans
• Υποδερµικά
λιπώµατα
• ∆ερµοµυοσίτιδα
• Οστεοπόρωση
• Χονδρασβέστωση
• Οστεοαρθρίτιδα
• Πόνος στις
αρθρώσεις
• Ανωµαλίες κύκλου
• Καθυστερηµένη
εφηβεία
• Γυναικοµαστία
• Συχνές αποβολές
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TETA 2HCL (200mg) ΚΑΙ TETA 4HCL (CUP
TETA 2HCL (Univar)

TETA 4HCL (Orphalan)

Κάψουλες ΗμερησίωςΣυνολικός αριθμός (200mg βάσης
τριεντίνης ανά κάψουλα)

Συνολική Ημερήσια Δόση
(εκφρασμένη σε mg βάσης τριεντίνης)

Συνολική Ημερήσια Δόση*
(εκφρασμένη σε mg βάσης τριεντίνης)

Δισκία Ημερησίως**-Συνολικός
Αριθμός
(150 mg βάσης τριεντίνης ανά δισκίο)

2

400

256

1,5

3

600

384

2,5

4

800

512

3

5

1000

640

4

6

1200

768

5

7

1400

896

6

8

1600

1024

6,5***

*Βάσει φαρμακοκινητικής μελέτης κατόπιν από του στόματος χορήγησης TETA 2HCL & TETA 4HCL ο συντελεστής μετατροπής είναι 0,64
** Στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο δισκίο/μισό δισκίο, σύμφωνα με την ΠΧΠ
***Μέγιστη δόση σύμφωνα με την ΠΧΠ του Cuprior

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της EASL 2012, οι χηλικοί παράγοντες ενδείκνυνται ως θεραπεία έναρξης σε συμπτωματικούς ασθενείς με WD.
Τα άλατα ψευδαργύρου χρησιμοποιούνται σε προσυμπτωματικούς
ασθενείς ή στη φάση συντήρησης. Είναι ενδεχομένως λιγότερο αποτελεσματικά από τους χηλικούς παράγοντες και χρησιμοποιούνται κυρίως στη φάση συντήρησης. Ενώ φαίνεται να είναι αποτελεσματικά
και ασφαλή σε ασθενείς με νευρολογική νόσο Wilson, μεγάλη προσοχή απαιτείται στη χορήγησή τους σε ασθενείς με ηπατική νόσο. (14)
Οι χηλικοί παράγοντες είναι δυο, η D-πενικιλλαμίνη και η Τριεντίνη.
H D-πενικιλλαμίνη (DPA)
Η DPA αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη αγωγή, η αποτελεσματικότητα της οποίας είναι γνωστή για περισσότερα από 60 χρόνια. Η DPA έχει υψηλή και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην
εξάλειψη της περίσσειας χαλκού, αλλά έχει υψηλό ποσοστό δυσανεξίας και συχνά σχετίζεται με πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ), οι
οποίες μπορεί να είναι σοβαρές και να οδηγήσουν σε διακοπή της
θεραπείας σε περίπου 30% των ασθενών.(9,14) Η μακροχρόνια χρήση
της D-πενικιλλαμίνης ενέχει περαιτέρω κινδύνους παρενεργειών. (14)
Οι ΑΕ εμφανίζονται:
• Είτε αμέσως μετά την έναρξη θεραπείας (πρώτες δυο εβδομάδες) και περιλαμβάνουν:
-Α
 ντιδράσεις υπερευαισθησίας (πυρετός, εξάνθημα, αδενοπάθεια, πρωτεϊνουρία)
-Τ
 οξικότητα στο μυελό των οστών (αναιμία, θρομβοπενία, ουδετεροπενία)
• Είτε στη διάρκεια της χρόνιας θεραπείας και περιλαμβάνουν:
- Νεφροτοξικότητα
- Σύνδρομο Goodpasture
- Διατιτραίνουσα ελάστωση (Elastosis perforans)
- Ψευδολύκος
- Ομαλός λειχήνας (Lichen planus)
- Δυσγευσία
- Μακρομαστία
- Βλάβη στους πνεύμονες
Η Τριεντίνη
Στην Ελλάδα, η Τριεντίνη δεν περιλαμβάνεται στη Θετική Λίστα

Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων, ενώ εισάγεται από τον ΙΦΕΤ για
την κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων ασθενών. Οι διαφορετικές
φαρμακοτεχνικές μορφές τριεντίνης συνοψίζονται παρακάτω:
Διϋδροχλωρική τριεντίνη [TETA 2HCl]
Η διϋδροχλωρική τριεντίνη [TETA 2HCl] πρωτοχρησιμοποιήθηκε το
1969 ως εναλλακτική θεραπεία σε ασθενείς με δυσανεξία στη DPA.
Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της διυδροχλωρικής τριεντίνης [TETA 2HCl] σε ασθενείς με δυσανεξία στη DPA υποστηρίζεται
από περισσότερα από 50 χρόνια κλινικής εμπειρίας. (19 -20)
Η διϋδροχλωρική τριεντίνη, ενώ αναπτύχθηκε για χρήση σε ασθενείς που έχουν δυσανεξία στην πενικιλαμίνη, έχει επίσης αποδειχθεί
ότι είναι μια αποτελεσματική αρχική θεραπεία, ακόμη και σε ασθενείς
με μη αντιρροπούμενη ηπατική νόσο στην αρχή. (21 -22)
Επιπλέον, όπως περιγράφεται και στις κατευθυντήριες οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Μελέτη του Ήπατος (EASL), οι κάψουλες διϋδροχλωρικής τριεντίνης ενδέχεται να μην είναι σταθερές για
παρατεταμένες περιόδους σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος,
το οποίο αποτελεί επιπρόσθετο βάρος για τους ασθενείς που ζουν ή
μετακινούνται σε χώρες με θερμό κλίμα. (14)
Τετραϋδροχλωρική Τριεντίνη [TETA 4HCI]: CUPRIOR®
Η τετραϋδροχλωρική Τριεντίνη [TETA 4HCI] είναι ένα υβριδικό φάρμακο με προϊόν αναφοράς την διϋδροχλωρική τριεντίνη [TETA 2HCl],
που έχει ίδια δραστική ουσία (τριεντίνη), μηχανισμό δράσης (χηλικός
παράγων) και ένδειξη με αυτή.
Το Cuprior® 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία τετραϋδροχλωρικής τριεντίνης [TETA 4HCI] (η οποία ισοδυναμεί με 150
mg βάσης τριεντίνης) είναι πλήρως εγκεκριμένο προϊόν από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων - EMA από το 2017 με ένδειξη
«τη θεραπεία της νόσου Wilson σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά 5
ετών και άνω με δυσανεξία στη θεραπεία με D-πενικιλλαμίνη». (23)
Χορηγείται από το στόμα με συνιστώμενη ημερήσια δόση μεταξύ
450 και 975 mg σε ενήλικες και μεταξύ 225 και 600 mg σε παιδιά. (23)
Σε αντίθεση με τη διϋδροχλωρική τριεντίνη, το Curpior [TETA 4HCI],
δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες φύλαξης. Επιπλέον είναι διχοτομούμενο δισκίο γεγονός που επιτρέπει ευελιξία στη δοσολογία ακόμη και
σε ειδικούς πληθυσμούς πχ. στα παιδιά.
Βασικές φαρμακοκινητικές ιδιότητες, ασφάλεια, ανοχή και αποτε-
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λεσματικότητα του Cuprior® σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες έγκρισης από τον ΕΜΑ
Μελέτη TRIUMPH
Μελέτη Φάσης 1, μονοκεντρική, τυχαιοποιημένη, παρεμβατική, ανοιχτή, διασταυρούμενη μελέτη εφάπαξ δόσης με περίοδο έκπλυσης 3 ημερών μεταξύ δύο διαφορετικών θεραπευτικών σκευασμάτων τριεντίνης (διϋδροχλωρικής τριεντίνης [TETA 2HCl] έναντι τετραϋδροχλωρικής τριεντίνης [TETA 4HCI]) λαμβανομένων από του
στόματος, στην οποία έλαβαν μέρος 26 ενήλικες, υγιείς εθελοντές.
Συμπεράσματα
• Στην ίδια δόση βάσης τριεντίνης, η τετραϋδροχλωρική τριεντίνη
[TETA 4HCI] έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη συστηματική έκθεση
στην τριεντίνη, σε λιγότερο χρόνο συγκριτικά με την διϋδροχλωρική τριεντίνη [TETA 2HCl].
• Απαιτείται χαμηλότερη δόση τετραϋδροχλωρικής τριεντίνης [TETA
4HCl] για την επίτευξη των ίδιων συστημικών επιπέδων τριεντίνης,
είτε μέγιστη έκθεση (Cmax) είτε ολική έκθεση (AUC)
• Η τετραϋδροχλωρική τριεντίνη [TETA 4HCl] έδειξε ταχύτερη και μεγαλύτερη απορρόφηση τριεντίνης στο πλάσμα σε σχέση με τη διϋδροχλωρική τριεντίνη [TETA 2HCl].
• Δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά στο προφίλ ασφάλειας ή την ανοχή μεταξύ των δυο αλάτων τριεντίνης.
Mελέτη TRIUMPH-2
Μελέτη Φάσης 1, μονοκεντρική, τυχαιοποιημένη, παρεμβατική, α-

Η¨

νοικτή, εφάπαξ δόσης, διασταυρουμένη μελέτη 4 σημείων στην οποία έλαβαν μέρος 28 ενήλικες, υγιείς εθελοντές.
Συμπεράσματα
• Η φαρμακοκινητική του Cuprior® είναι γραμμική και ανάλογη της δόσης σε ολόκληρο το εύρος δόσεων που αξιολογήθηκε, οπότε μπορεί να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί ένας συντελεστής μετατροπής δόσης μεταξύ του Cuprior® και της διυδροχλωρικής Τριεντίνης

¨ λύση στη δυσκοιλιότητα!
20 Sachets/12g

20 Sachets/6g

Μακρογόλη (PEG) 3350
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[TETA 2HCl]. Σύμφωνα με το CUPRIOR® EPAR του ΕΜΑ, 1 mg βάσης διϋδροχλωρικής Τριεντίνης [TETA 2HCl] της Univar ισοδυναμεί με 0,64 mg βάσης τριεντίνης του Cuprior®.
• Και τα δύο σκευάσματα ήταν καλά ανεκτά και δεν υπάρχουν κλινικά
σημαντικές διαφορές στο προφίλ ασφαλείας και ανοχής.
Μελέτη Lariboisière
Αναδρομική μελέτη ενός κέντρου, μακροχρόνιας κλινικής εμπειρίας (ως παρηγορητική χρήση). Στόχος της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της θεραπείας με διϋδροχλωρική τριεντίνη [TETA 2CHl] και τετραϋδροχλωρική τριεντίνη
[TETA 4HCI] σε ασθενείς με Νόσο Wilson για ≥ 12 μήνες.
Συμπεριλήφθηκαν 43 ασθενείς, εκ των οποίων 11 παιδιατρικοί ασθενείς (3 ασθενείς ηλικίας > 12 ετών, ο νεότερος ασθενής ήταν ηλικίας 6 ετών) και 5 ασθενείς ηλικίας >65 ετών.
Συμπεράσματα
• Τα δύο άλατα τριεντίνης (τετραϋδροχλωρική τριεντίνη [TETA 4HCl]
και διϋδροχλωρική τριεντίνη [TETA 2HCl]) αποδείχθηκαν εξίσου αποτελεσματικά στη θεραπεία της νόσου Wilson όσον αφορά την ηπατική εξέλιξη, τη νευρολογική εξέλιξη, τις μειώσεις στους δακτυλίους KF και τη βελτίωση των βιολογικών παραμέτρων.
• Η μελέτη ανέδειξε τις διαφορές στη θεραπευτική συμμόρφωση μεταξύ των δύο αλάτων τριεντίνης, καθώς στην ομάδα των ασθενών
που έλαβαν διϋδροχλωρική τριεντίνη [TETA 2HCl], στο 44,4% των
περιπτώσεων που διέκοψαν τη λήψη διϋδροχλωρικής τριεντίνης, η
κύρια αιτία της διακοπής θεραπείας ήταν η ανάγκη για αποθήκευση σε συνθήκες ψύξης του φαρμάκου και η ανάγκη να ταξιδέψουν.
Δοσολογικές Συστάσεις για την τετραϋδροχλωρική τριεντίνη(23,24)
Η έναρξη αγωγής με το Cuprior® πρέπει να γίνεται με τη χαμηλότερη δόση του συνιστώμενου δοσολογικού εύρους.
Η δόση του Cuprior® πρέπει στη συνέχεια να προσαρμόζεται σύμφωνα με την κλινική ανταπόκριση του ασθενή και τα επίπεδα χαλκού στον ορό.
Τα δισκία Cuprior® και οι κάψουλες διϋδροχλωρικής τριεντίνης δεν
είναι ισοδύναμα, γι’ αυτό σε περίπτωση αλλαγής από τη μία μορφή
τριεντίνης στην άλλη θα πρέπει να δίνεται προσοχή στο συντελεστή
μετατροπής (0,64) σύμφωνα και με τον παραπάνω πίνακα.
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Θεραπεία Aχαλασίας
Oισοφάγου με POEM
Μαυρογένης Γεώργιος
Επεμβατικός Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Μονάδας Υβριδικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης
Mediterraneo Hospital, Γλυφάδα

Τι είναι η αχαλασία;
Πρόκειται για ένα σπάνιο νόσημα, όπου για άγνωστη μέχρι τώρα αιτία καταστρέφονται οι νευρικές
ίνες οι οποίες ρυθμίζουν τις προωθητικές κινήσεις του σώματος του οισοφάγου και την χάλαση του
κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα. Ως αποτέλεσμα, οι τροφές παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα
''εγκλωβισμένες'' στον οισοφάγο, διότι αφενός ο οισοφάγος αδυνατεί να τις προωθήσει, αφετέρου υπάρχει
στένωση στο κατώτερο τμήμα του. Προοδευτικά ο οισοφάγος διερευρύνεται προκειμένου να ανταπεξέλθει
στην αυξημένη ποσότητα τροφών και αποκτά μία σιγμοειδή μορφή.
Ποια είναι τα συμπτώματα
της αχαλασίας;
Ο ασθενής αρχικά περιγράφει δυσκολία
στην κατάποση των υγρών και προοδευτικά
και στην κατάποση των στερεών. Μπορεί να
παρουσιάσει παλινδρόμηση υγρών ή τροφών όταν ξαπλώνει, εμετούς ή πόνους στο
στήθος καθώς και βήχα. Χαρακτηριστικά, ο
ασθενής πίνει νερό μετά από κάθε μπουκιά,
προκειμένου να βοηθήσει στην προώθηση
των τροφών που έχουν συσσωρευτεί στον
οισοφάγο. Σε προχωρημένες περιπτώσεις,
ο ασθενής παρουσιάζει σημαντική απώλεια βάρους λόγω υποσιτισμού και υποτροπιάζουσες πνευμονίες από εισρόφηση.
Πως γίνεται η διάγνωση
της αχαλασίας;
Mε γαστροσκόπηση, με βαριούχο γεύμα
και με μανομετρία υψηλής ανάλυσης. Και οι
τρεις εξετάσεις είναι συνήθως απαραίτητες
για να γίνει ακριβής διάγνωση και προσδιορισμός του υποτύπου της αχαλασίας. Σε ασθενείς >50 ετών είναι απαραίτητη και η αξονική θώρακος-κοιλίας, προκειμένου να αποκλειστούν άλλες παθήσεις που μιμούνται
την αχαλασία (νεοπλασία στομάχου).
Να τονιστεί ότι στα αρχικά στάδια η διάγνωση είναι δύσκολη, διότι δεν υπάρχουν εμφανή παθολογικά ευρήματα στην γαστροσκόπηση, όπως στένωση ή κατακράτηση τροφών. Αρκετοί ασθενείς διαγιγνώσκονται αρχικά με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.
Ωστόσο, κλειδί για την έγκαιρη διάγνωση είναι το βαριούχο γεύμα και η μανομετρία οισοφάγου. Στο βαριούχο γεύμα λαμβάνονται
ακτινογραφίες του οισοφάγου και μελετάται
το πόσο εύκολα προωθείται το περιεχόμενο
του οισοφάγου στον στόμαχο.
Στην αχαλασία, ο οισοφάγος είναι διατε-

ταμένος, αργεί να αδειάσει και παρουσιάζει
στένωση στο κατώτερο τμήμα του. Η μανομετρία υψηλής ανάλυσης είναι η εξέταση εκλογής για την οριστική διάγνωση και ταξινόμηση της αχαλασίας.
Μας δείχνει τις πιέσεις που επικρατούν στον
κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα και τον τρόπο που συσπάται ο οισοφάγος κατά τη διάρκεια της κατάποσης.
Τέλος, διαχωρίζει τους ασθενείς σε 3 υποομάδες (τύποι Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), γεγονός που έχει
σημασία για την ερμηνεία των συμπτωμάτων
και την επιλογή της θεραπευτικής τεχνικής.
Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι στην αχαλασία τύπου ΙΙΙ οι ασθενείς έχουν θωρακικά άλγη και αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά με ενδοσκοπική μυοτομή (POEM).
Ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της αχαλασίας;
Τέσσερις είναι οι γνωστές θεραπείες για
την αχαλασία, που έχουν ως κοινό στόχο να
λύσουν την μόνιμη σύσπαση του κατωτέρου
τμήματος του οισοφάγου: Η διαστολή με μπαλόνι, η χειρουργική μυοτομή κατά Heller, η
ενδοσκοπική μυοτόμη (γνωστή ως POEM),
ενώ παρηγορητικά χρησιμοποιούνται και οι
ενδοσκοπικές εγχύσεις Botox σε ασθενείς οι
οποίοι δεν μπορούν να υποβληθούν σε άλλη επέμβαση.
Ποια είναι η πιο αποτελεσματική
θεραπεία;
Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η POEM
και η λαπαροσκοπική μυτομή κατά Heller είναι οι πιο αποτελεσματικές επεμβάσεις για
την αχαλασία.
Ειδικά για τον υποτύπο III της αχαλασίας, επέμβαση εκλογής αποτελεί η POEM. Η ενδοσελιδα 18

σκοπική θεραπεία με μπαλόνι έχει χαμηλότερη μακροχρόνια κλινική αποτελεσματικότητα,
γι’αυτό και απαιτούνται πολλαπλές συνεδρίες. Οι εγχύσεις Botox έχουν πρόσκαιρη αποτελεσματικότητα. H επιλογή της πιο κατάλληλης επέμβασης εξαρτάται από την εμπειρία του ιατρού, την γενική κατάσταση του ασθενούς και το ιστορικό του.
Αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών αντιμετώπισης της αχαλασίας
Η διαστολή με μπαλόνι προκαλεί ρήξη
των μυϊκών ινών στην περιοχή του σφιγκτήρα. Πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένους γαστρεντερολόγους υπό μέθη ή γενική
αναισθησία. Λόγω της χαμηλότερης και πρόσκαιρης αποτελεσματικότητάς της πρέπει να
επαναληφθεί 2 με 3 φορές.
Πλεονέκτημά της είναι η διαθεσιμότητά της
σε αρκετά ενδοσκοπικά κέντρα στην Ελλάδα
και η σχετική ευκολία στην πραγματοποίησή της.
Μειονέκτημα της είναι η ανάγκη για επαναληπτικές συνεδρίες και ο μικρός κινδυνος διάτρησης του οισοφάγου. Πρόσφατες μελέτες
συνέκριναν την μακροχρόνια αποτελεσματικότητά της ώς προς την POEM και την Heller
και έδειξαν ότι υστερεί κατά 20-50% στην μακροχρόνια ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Η POEM (peroral endoscopic myotomy) είναι η πλεον σύγχρονη θεραπεία της αχαλασί-

Take MORE Control,
with Resolution 360™ ULTRA Clip
With a larger 17mm opening, Resolution 360™ ULTRA Clip enables the physician or nurse/technician
to control rotation for accurate clip placement and capture more volume (when closed) of tissue than ever
before with the Resolution clip portfolio.
Designed to deliver the same great performance Resolution 360™ was known for, the jaws on
Resolution 360™ ULTRA are thicker and longer.
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to reduce the risk of delayed bleeding post lesion resection,
Anchoring to aﬃx jejunal feeding tubes to the wall of the small
bowel, As a supplementary method, closure of GI tract luminal
perforations < 20 mm that can be treated conservatively.
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rotation at the biopsy cap on the scope
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μέσου οισοφάγου το μήκος της μυοτομής επεκτείνεται πέραν των 8 εκ. που είναι το μέγιστο μήκος μυοτομής στην επέμβαση κατά
Heller. Μάλιστα, στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες για την αχαλασία, η POEM συνιστάται ως επέμβασης εκλογής για ασθενείς
με αχαλασία τύπου ΙΙΙ (όπως αυτή καθορίζεται από την μανομετρία υψηλής ανάλυσης).

Ενδοσκοπικά στάδια της POEM: Α. Έναρξη του τούνελ. Β. Παρασκευή του μυός. C. Ολικού πάχους μυοτομή.
D. Κλείσιμο της εισόδου του τούνελ με κλιπ. (Από το προσωπικό αρχείο του Γ. Μαυρογένη)

ας, η οποία έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της
επιστημονικής κοινότητας και αποτελει κύριο θέμα των επιστημονικών συναντήσεων γύρω από την αχαλασία. Ο λόγος είναι ότι επιτρέπει στον ιατρό να πραγματοποιήσει μυοτομή (τομή του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα) αναίμακτα με την βοήθεια γαστροσκοπίου, χωρίς να χρειαστεί χειρουργική τομή, διαμέσου ενος τούνελ το οποίο δημιουργείται εσωτερικά στον οισοφάγο.
Η πραγματοποίηση της επέμβασης γίνεται από γαστρεντερολόγους με εξοικείωση
στην χρήση ενδοσκοπικών μικρομαχαιριδίων και ειδικότερα στις επεμβάσεις τύπου ESD
(endoscopic submucosal dissection). H διάρκεια της επέμβασης είναι 1-2 ώρες υπό

γενική αναισθησία. Η μακροχρόνια αποτελεσμάτικοτητα της POEM είναι εξίσου καλή
με την χειρουργική θεραπεία (85-90% αποτελεσματικότητα) και ο χρόνος νοσηλείας είναι μικρός (24-48 ώρες).
Ο ασθενής επιστρέφει άμεσα στις δραστηριότητές του και επανασιτίζεται 48 ώρες μετά την επέμβαση. Η POEM δεν περιορίζεται
από την ηλικία του ασθενούς, ούτε από προηγούμενες θεραπείες αχαλασίας, όπως διαστολή, Botox ή μυοτομή κατά Heller.
Αλλο πλεονέκτημα της POEM ως προς τις
άλλες τεχνικές, είναι η δυνατότητα επέκτασης
του μήκους της μυοτομής αναλόγως με τα
κλινικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς. Ετσι,
σε ασθενείς με έντονη συσπαστικότητα του

Ποιές είναι οι επιπλοκές
μετά από POEM.
Σε γενικές γραμμές, η POEM είναι μία πολύ
ασφαλής επέμβαση για όλο το ηλικιακό φάσμα. Συνήθως οι ασθενείς επιστρέφουν άμεσα στις δραστηριότητές τους. Μετά την επέμβαση ο ασθενής μπορεί να νοιώθει ήπιο πόνο στον θώρακα και στην κοιλία. Λίγοι ασθενείς κάνουν πρόσκαιρα πυρετό ή παρουσιάζουν μικρές και παροδικές συλλογές υγρού
στους πνεύμονες χωρίς να επηρεάζεται η αναπνευστική λειτουργία.
Σπάνια μπορεί να παρουσιαστεί διαφυγή
υγρού από το τοίχωμα του οισοφάγου, η οποία αντιμετωπίζεται με γαστροσκόπηση και
τοποθέτηση κλιπ ή stent, πνευμοθώρακας ή
υποδόριο εμφύσημα.
Εξαιρετικά σπάνια περιγράφεται στην βιβλιογραφία μεσοθωρακίτιδα, χρόνιες διαφυγές με δημιουργία συριγγίου, η ακόμα και
θάνατος. Οι ανωτέρω επιπλοκές είναι ίδιες
με αυτές τις λαπαροσκοπικής μυοτομής κατά Heller αλλά λιγότερο συχνές, λόγω του ελάχιστα επεμβατικού τρόπου της ενδοσκοπικής μυοτομής.
Ποια είναι η δίαιτα μετά από POEM;
Την επόμενη μέρα της επέμβασης ο ασθενής μπορεί να πιεί νερό. Στη συνέχεια και για
7 μέρες επιτρέπονται όλα τα υγρά εκτός από
αλκοόλ. Τη δεύτερη εβδομάδα ο ασθενής μπορεί να σιτίζεται με αλεσμένες τροφές, κρέμες,
γιαούρτι. Την 3η εβδομάδα μπορεί να καταναλώσει ζυμαρικά και από την 4η εβδομάδα
επανέρχεται σε φυσιολογική δίαιτα. Τα γεύματα θα πρέπει να είναι μικρά και συχνά και
η τροφή καλά μασημένη. Ο ασθενής πρέπει
να πίνει νερό πριν και μετά από κάθε γεύμα
προκειμένου να καθαρίζει ο οισοφάγος ο υπολείμματα τροφών.
Μυοτομή κατά Heller: Πρόκειται για μία λαπαροσκοπική επέμβαση που πραγματοποιείται από χειρουργούς εξειδικευμένους στην αντιμετώπιση της αχαλασίας με μακροχρόνια αποτελεσματικότητα αντίστοιχη της POEM
(85-90%). Πλεονέκτημα της μυοτομής κατά
Heller έναντι της τεχνικής POEM είναι ότι μπορεί να συνδυαστεί με επέμβαση για την πρόληψη της παλινδρόμησης (θολοπλαστική) που
παρουσιάζεται συχνότερα μετά από POEM.
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Πέντε χρόνια εμπειρίας με το
FiLaC® laser για την αντιμετώπιση
του συριγγίου ορθού:
αποτελεσματα μακροπροθεσμησ παρακολούθησησ
A. Wilhelm, A. Fiebig, m. KrAWczAK
ΙστορΙκο:
ύπάρχουν πολύ λίγα διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν τις ενδοσκοπικές θεραπείες περιεδρικών συριγγίων, με την ομάδα μας να αναφέρει τα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη χρήση της
οπτικής ίνας (FiLaC® Fistula laser Closing) στη θεραπεία των περιεδρικών συριγγίων.

ΑποτέλέσΜΑτΑ:
η μελέτη ανέλυσε 117 ασθενείς σε χρονικό διάστημα παρακολούθησης 25,4 μήνες κατά μέσο όρο (εύρος 6-60 μήνες), με 13 από τους
ασθενείς να έχουν συρίγγια που σχετίζονται με του Crohn.
Δεν αναφέρθηκε ακράτεια σε στερεά και υγρά κόπρανα. το ποσοστό της πρωτογενούς επούλωσης ήταν 75/117 (64.1%), ήτοι 63,5%
για κρυπτοαδενικά (cryptoglandular) συρίγγια έναντι 69,2% για τα
συρίγγια σε ασθενείς με νόσο του Crohn.

συΜπέρΑσΜΑτΑ:
ύπάρχει ένα ικανοποιητικό ποστοστό πρωτογενούς επιτυχίας με τη
χρήση της θεραπείας FiLaC®. αν η FiLaC® αποτύχει, η δευτερογενής επιτυχία με επανάληψη της FiLaC® ή άλλων προσεγγίσεων, ήταν
υψηλή. η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση FiLaC®, μπορεί να αποτελέσει μια λογική επιλογή θεραπείας πρώτης γραμμής για τη θεραπεία των περιπρωκτικών συριγγίων.
Tech Coloproctol 2017

ΞεΝη ΔημοσΙεύση

ΜέθοδοΙ:
ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν, στα πλαίσια μιας μακροπρόθεσμης παρακολούθησης, να αξιολογήσει μια σειρά πρωκτικών συριγγίων στα οποία πραγματοποιήθηκε εξάχνωση του ενδοθηλίου τους,
με τη χρήση laser, σε συνδυασμό με τη χρήση κρημνού για το κλείσιμο του εσωτερικού στομίου του συριγγίου. προσδιορίστηκαν οι παράγοντες που συντέλεσαν στην πρωτογενή και στην δευτερογενή επιτυχή επούλωση (δηλαδή επιτυχία μετά από μία ή δύο επεμβάσεις).

από τους 42 ασθενείς που απέτυχαν αρχικά να θεραπευτούν με
την τεχνική FiLaC®, οι 31 υποβλήθηκαν σε δεύτερη επέμβαση (“ReFiLaC®”), εκτομή του συριγγίου. συνυπολογίζοντας και το ποσοστό
της δευτερογενούς επούλωσης, που ορίζεται ως επούλωση του συριγγίου στο τέλος της περιόδου της μελέτης, το συνολικό ποσοστό
επιτυχούς θεραπείας διαμορφώθηκε στα 103/117 (88%). το ποσοστό ήταν 85,5% για τα κρυπτοαδενικά συρίγγια έναντι του 92,3%
των συριγγίων Crohn.
Ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό πρωτογενούς επιτυχίας παρατηρήθηκε στα συρίγγια διασφιγκτηριακού τύπου, με τα πρωτογενή
και τα δευτερογενή αποτέλεσμα να μην επηρεάζονται από την ηλικία, το φύλο, την παρουσία της νόσου του Crohn, τον αριθμό των
προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων και τον τύπο του κρημνού που χρησιμοποιήθηκε για το κλείσιμο του εσωτερικού ανοίγματος του συριγγίου.
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Ελάχιστη επεµβατικότητα
για απλά ή περισσότερο
σύνθετα προβλήµατα

LEONARDO

®

Universal and ingenious

Κλινικά αποδεδειγµένες θεραπευτικές επιλογές
HELP®: Απολίνωση αιµορροΐδων
LHP®: Αιµορροϊδοπλαστική
FiLaC®: Σύγκλιση περιεδρικών συριγγίων
SiLaC®: Θεραπεία κύστης κόκκυγος
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Ηπατολογικό περιστατικό
Μαριέτα Μερεντίτη, Αγγελική Παπαδοπούλου, Σοφία Βασιλειάδη, Γεώργιος Κόντος, Μέλανι Ντόιτς
Β΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Το περιστατικό
Γυναίκα 58 ετών προσέρχεται λόγω εμφάνισης δύσπνοιας από ωρών και έντονου θωρακικού άλγους.
Από δεκαημέρου αναφέρει αδυναμία, κόπωση και τάση προς έμετο, ενώ τις τελευταίες τρείς ημέρες εμφανίζει δεκατική πυρετική κίνηση έως 37,5oC.
Από το ιστορικό της, αναφέρεται δυσλιπιδαιμία, οστεοπόρωση και στένωση καρωτίδων, για τα οποία λαμβάνει θεραπευτική αγωγή. Δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει αλκοόλ.
Στο ΤΕΠ είναι απύρετη και ηπίως ταχυπνοϊκή, με ΑΠ:
100/60 mm Hg, 110 σφύξεις και SpO2: 95%. Από την
αντικειμενική εξέταση βρέθηκαν ρυθμικοί, βύθιοι καρδιακοί τόνοι χωρίς πρόσθετους ήχους, μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα στην αριστερή βάση και ευαισθησία στην ψηλάφηση στο δεξιό υποχόνδριο.
Από τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρέθησαν SGOT:
120 U/L, SGPT: 171 U/L, LDH: 480 U/L, ALP: 239 U/L,
γ-GT: 128 U/L, ολική χολερυθρίνη: 2,2 mg/dl, INR: 1,
CRP: 45 mg/L και τροπονίνη 35 ng/L.
Ερώτηση 1:
Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το επόμενο βήμα
για τη διερεύνηση της ασθενούς;
A. Υπερηχογράφημα ήπατος/χοληφόρων
B. Ακτινογραφία Θώρακος
C. A και Β
Απάντηση: C
Η ασθενής κλινικά έχει ήπια ταχύπνοια, ενώ από την
κλινική εξέταση τίθεται η υπόνοια πλευριτικής συλλογής στην αριστερή πνευμονική βάση και παθολογίας
από το δεξιό υποχόνδριο. Εργαστηριακά, εμφανίζει
τρανσαμινασαιμία με συνοδό αύξηση των χολοστατικών ενζύμων και της χολερυθρίνης, με καλή συνθετική ικανότητα του ήπατος, ήπια αύξηση δεικτών φλεγμονής και κίνηση τροπονίνης. Για τη διάγνωση του προβλήματος της ασθενούς, λοιπόν, πρέπει να συνδυάσουμε τα στοιχεία που υποδεικνύουν συμμετοχή των
οργάνων του θώρακα (καρδιά, πνεύμονες) και της κοιλιάς (ήπαρ, χοληφόρο σύστημα). Για την εκτίμηση αυτών θα βοηθήσει η ακτινογραφία θώρακα για τον έλεγχο του μεγέθους της καρδιάς, του πνευμονικού παρεγχύματος και τη διερεύνηση τυχόν συλλογών και ο υπέρηχος ήπατος/χοληφόρων για τον έλεγχο του ηπατικού
παρεγχύματος, της αγγείωσης του οργάνου και του χοληφόρου δέντρου για λιθίαση, φλεγμονή ή απόφραξη.
Στην ακτινογραφία θώρακος αναδεικνύεται κατάληψη της αριστερής πλευροδιαφραγματικής και οριακός καρδιοθωρακικός δείκτης. Διενεργήθηκε υπερηχογράφημα ήπατος/χοληφόρων το οποίο ανέδειξε ήπια ηπατομεγαλία, χοληφόρα χωρίς διάταση
και χοληδόχο κύστη σε μερική σύσπαση. Ανευρέθη
επίσης μετρίου βαθμού συλλογή υγρού στην ελάσσονα πύελο και δεξιά παρακολικά.
Ερώτηση 2
Από τα μέχρι τώρα δεδομένα θα συμβάλλει
κάποια από τις παρακάτω εξετάσεις/ενέργειες στη
διάγνωση?
Α. Αξονική τομογραφία κοιλίας
Β. Αξονική τομογραφία θώρακος
C. Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία
D. Βιοψία ήπατος

Απάντηση: B
Η κλινική εικόνα της ασθενούς με ταχύπνοια, δύσπνοια και θωρακικό πόνο, σε συνδυασμό με τον γενόμενο ως τώρα έλεγχο, οδήγησε το θεράποντα να
ζητήσει αξονική τομογραφία θώρακος για την καλύτερη απεικόνιση του θώρακα, με σκοπό τη διερεύνηση του υποκείμενου αιτίου και την πληρέστερη απεικόνιση της πλευριτικής συλλογής. Η εξέταση προτιμήθηκε έναντι της αξονικής τομογραφίας κοιλίας, καθώς
η ασθενής δεν έχει έντονη κλινική σημειολογία από
την κοιλιά, ενώ στο υπερηχογράφημα κοιλιάς δεν ανεδείχθησαν ιδιαίτερα ευρήματα. Παραμένει στο μυαλό
μας το ερώτημα της αιτίας της χολοστατικής ηπατίτιδας
στον εργαστηριακό έλεγχο. Η μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία δεν ενδείκνυται στην ασθενή, καθώς
δεν διαπιστώθηκε στο υπερηχογράφημα απόφραξη
των ενδο- ή εξωηπατικών χοληφόρων, που να χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Πρόκειται λοιπόν για ενδοηπατική χολόσταση. Όσον αφορά στη βιοψία ήπατος, δεν έχει ακόμη θέση στη διερεύνηση, καθώς δεν
έχουμε τεκμηριώσει ακόμη ποια είναι η βασική υποκείμενη παθολογία και πως αυτή σχετίζεται με την εργαστηριακή εικόνα της ηπατικής βιολογίας της ασθενούς. Κατά την παραμονή της στο χώρο των επειγόντων και ενώ αναμένεται να μεταφερθεί για διενέργεια αξονικής τομογραφίας θώρακος, η ασθενής εμφανίζει σε προσπάθεια έγερσης από την ύπτια θέση προσυγκοπτικό επεισόδιο. Άμεσα διενεργήθηκε ηλεκτροκαρδιογράφημα, όπου δεν αναδείχθηκαν ισχαιμικές
αλλοιώσεις ή αλλαγή στα δυναμικά.
Ερώτηση 3:
Αλλάζει ο προγραμματισμός της διερεύνησης της
ασθενούς;
A. Ό
 χι, θα μεταφερθεί κανονικά για αξονική τομογραφία θώρακος
B. Ναι, απαιτείται επείγουσα καρδιολογική εκτίμηση
Απάντηση: Β
Η συμπτωματολογία της ασθενούς ήταν εξαρχής
ύποπτη για υποκείμενη παθολογία από το καρδιαγγειακό. Λόγω του προσυγκοπτικού επεισοδίου, κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα καρδιολογική εκτίμηση
και διενεργήθηκε υπερηχογράφημα καρδιάς, όπου
διαπιστώθηκε μεγάλη περικαρδιακή συλλογή με εικόνα σύμπτωσης του ελεύθερου τοιχώματος της δεξιάς κοιλίας και διατεταμένη κάτω κοίλη φλέβα με μειωμένη αναπνευστική διακύμανση. Μετά τη διάγνωση του καρδιακού επιπωματισμού ακολούθησε περικαρδιοκέντηση με άμεση ανακούφιση της ασθενούς.
Ερώτηση 4
Πού αποδίδεται η χολοστατική ηπατίτιδα στην
ασθενή μας; Πρέπει μετά τη σταθεροποίησή της
να αναζητήσει ο θεράπων πρωτοπαθή νόσο του
ήπατος;
Α. Ναι, ο καρδιακός επιπωματισμός δε μπορεί να εξηγήσει τη διαταραχή της ηπατικής βιοχημείας
Β. Όχι, το εργαστηριακό πρότυπο που παρουσίασε η
ασθενής αποτελεί την ηπατική εκδήλωση της περικαρδιακής συλλογής
Απάντηση: Β
Ο καρδιακός επιπωματισμός οδηγεί σε ανάπτυξη
καρδιακής ανεπάρκειας λόγω έκπτωσης της διαστολικής λειτουργίας της καρδιάς. Η δεξιά καρδιακή ανεσελιδα 24

πάρκεια που συνοδεύεται από αύξηση της διαστολικής πίεσης του δεξιού κόλπου οδηγεί σε αύξηση της
κεντρικής φλεβικής πίεσης και ηπατική φλεβική συμφόρηση, η οποία συχνά είναι ασυμπτωματική και ανευρίσκεται εργαστηριακά με αύξηση των ηπατικών
ενζύμων και των τιμών της χολερυθρίνης του ορού.
Η αύξηση της πίεσης στις ηπατικές φλέβες και στα ηπατικά κολποειδή, οδηγεί σε περικολποειδικό οίδημα και μείωση της διάχυσης οξυγόνου και των θρεπτικών συστατικών στα ηπατοκύτταρα, κυρίως στη ζώνη 3. Επιπλέον, αν αναπτυχθεί και καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξώθησης λόγω του επιπωματισμού, η υποάρδευση του ήπατος συμβάλει περαιτέρω στην βλάβη των ηπατικών κυττάρων. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω μηχανισμών ηπατικής
βλάβης στην καρδιακή ανεπάρκεια ευθύνεται για την
εμφάνιση παθολογικών ηπατικών ενζύμων έως και
2-3 φορές πάνω από το φυσιολογικό. Τα ένζυμα αυτά περιλαμβάνουν τις αμινοτρανφεράση της αλανίνης
(ALT), ασπαρτική αμινοτρανφεράση (AST), γαλακτική
δεϋδρογενάση (LDH), γαμμα-γλουταμινική τρανσφεράση (GGT) και αλκαλική φωσφατάση (ALP). Η υπερχολερυθριναιμία είναι επίσης συχνή με μικτή αύξηση της χολερυθρίνης. Ωστόσο, η συνολική χολερυθρίνη ορού σπάνια ξεπερνά τα 3 mg/dl. Κλινικά, η
δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια εκδηλώνεται με ανάπτυξη περιφερικών οιδημάτων, ασκίτη, ίκτερο και ηπατομεγαλία. Μπορεί να συνυπάρχουν ναυτία, ανορεξία και δύσπνοια. Σπάνια, παρατηρείται και δεξιό υποχόνδριο άλγος λόγω της διάτασης της ηπατικής κάψας. Η θεραπεία αφορά την αντιμετώπιση της υποκείμενης καρδιακής νόσου.
Όσον αφορά την ασθενή, την επόμενη μέρα μετά
την περικαρδιοκέντηση παρουσίασε άμεση βελτίωση των τιμών των ηπατικών ενζύμων.
Συμπέρασμα
Η οξεία περικαρδίτιδα μπορεί να αποτελεί σπάνια αιτία ενδοηπατικής χολόστασης. Η παρούσα περίπτωση υπογραμμίζει την ανάγκη και την σημασία
της ολιστικής αντιμετώπισης του κάθε ασθενούς και
όχι μεμονωμένα την αξιολόγηση μονό του “ηπατολογικού” προβλήματος του.
Bιβλιογραφία
1) E hab Dababneh, Momin S. Siddique, “Pericarditis”,
In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL):
StatPearls Publishing; 2020 Jan.
2) N
 itish K. Sharma, James R. Waymack, “Acute
Cardiac Tamponade”, In: StatPearls [Internet].
Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan.
3) Talal Asif, Kameel Kassab, Fady Iskander, Tareq
Alyousef, “Acute Pericarditis and Cardiac
Tamponade in a Patient with COVID-19: A
Therapeutic Challenge”, Eur J Case Rep Intern
Med, 2020 May 6; 7(6):001701.
4) Kumral Cagli, Fatma Nurcan Basar, Derya Tok,
Osman Turak, Omer Basar, “How to interpret
liver function test in heart failure patients?”,
Turk J Gastroenterol 2015 May; 26(3):197-203.
5) Alicia M. Alvarz, M.D. and Debabrata Mukherjee,
M.D., F.A.C.C, “Liver abnormalities in cardiac
diseases and heart failure”, Int J Angiol. 2011
Sep; 20(3):135–142.

Contec CMS70A
Επιτραπέζιο
Παλμικό
οξύμετρο

Dr.Mach
LED120

Φωτισμός
Μικροεπεμβάσεων

UP-7000
Monitor
ζωτικών
λειτουργιών

ENDO
001

Ενδοσκοπικό κρεβάτι

AirSep
VisionAire5
Συμπυκνωτής
Οξυγόνου

Steranios 2%

Ψυχρή αποστείρωση

D-38

Τραπεζίδιο
τροχήλατο νοσηλείας

Vena Back
HZ-6038S
Σκαμπώ Τροχήλατο
με πλάτη

12.000 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

New
Askir 30

Αναρρόφηση CAMI

Surtron 120W
flash LED

Διαθερμία

o

19 Πανελλήνιο
Ηπατολογικό Συνέδριο
Γεώργιος Κόντος , Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ
Β΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Στις 6-9 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκεμε επιτυχία το 19ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο που
διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ελληνική Εταιρία Μελάτης Ηπατος (ΕΕΜΗ). Εφέτος το Συνέδριο
συνδιοργανώθηκε με την 28η Διημερίδα Ιογενών Ηπατιτίδων «Σ. Χατζηγιάννης», η οποία δεν κατέστη δυνατόν
να πραγματοποιηθεί αυτόνομα στο συνήθη χρόνο τέλεσής της λόγω της πανδημίας. Η τετραήμερη εκδήλωση
συμπεριέλαβε 16 στρογυλά τραπέζια, 12 διαλέξεις και 6 δορυφορικές εκδηλώσεις.

Π

αρότι το Συνέδριο είχε αρχικά σχεδιαστεί σε υβριδική μορφή, συνδυάζοντας τη δια ζώσης διεξαγωγή με παράλληλη διαδικτυακή αναμετάδοση, τελικά το
Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε χωρίς τροποποίησεις αποκλειστικά σε διαδικτυακή μετάδοση, με τη διαδικασία να κυλάει ομαλά και τη
συμμετοχή της ελληνικής ηπατολογικής κοινότητας να είναι σχεδόν καθολική, καθ’ όλη
τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα περιελάμβανε διαλέξεις και στρογγυλές τράπεζες, όπου
οι ομιλητές πραγματεύτηκαν όλες τις πτυχές
της σύχρονης Ηπατολογίας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 6 φροντιστηριακού τύπου συναντήσεις με τον ειδικό με ποικίλη θεματολογία, το καθιερωμένο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο που φέτος είχε θέμα «Ήπαρ και συστηματικά νοσήματα», καθώς και το φοιτητικό βήμα, όπου τελειόφοιτοι από όλες τις Ιατρικές
Σχολές της χώρας παρουσίασαν επιλεγμένα
θέματα από την παθολογία του ήπατος. Όσον
αφορά στο πρωτότυπο ερευνητικό έργο της
ηπατολογικής κοινότητας, στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν 6 επιλεγμένες, 24 προφορικές και 54 αναρτημένες ανακοινώσεις με τη
μορφή των e-posters, εκ των οποίων οι 6 καλύτερες με βραχεία προφορική παρουσίαση. Επίσης, συμπεριελήφθησαν και 6 δορυφορικά συμπόσια, που διοργανώθηκαν από
τους χορηγούς του Συνεδρίου και είχαν μεγάλη συμμετοχή.
Στο Συνέδριο συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία της χρό-

νια ηπατίτιδας C, στα πλαίσια της εξέλιξης του
Εθνικού Σχεδίου για την εκρίζωση της νόσου.
Τονίστηκαν οι δυσκολίες στην πρόσβαση των
ασθενών σε παρακολούθηση και θεραπεία
που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας,
που απεικονίστηκαν ποσοτικά και σε σχετική
μελέτη που πραγματοποίησε η ΕΕΜΗ. Η μελέτη διενεργήθηκε τον Ιανουάριο του 2021
με συμπλήρωση ερωτηματολογίων διαδικτυακά από μέλη της ΕΕΜΗπου εμπλέκονται
στη διαχείριση ασθενών με ηπατίτιδα C και
ανέδειξε την σημαντική επίδραση της πανδημίας τόσο στη διάγνωση νέων ασθενών
όσο και στην έναρξη νέων θεραπειών, καθώς και στη συχνότητα της παρακολούθησης των ασθενών, πριν, στη διάρκεια και μετά το τέλος της θεραπείας τους. Η επίδραση
της πανδημίας αφορούσε περισσότερο τους
νοσοκομειακούς γιατρούς, ειδικά σε περιοχές εκτός Αττικής, και σε μεγαλύτερο βαθμό
σε όσους εργάστηκαν σε τμήματα ασθενών
με Covid-19. Επίσης, φάνηκε ότι και οι ίδιοι
οι ασθενείς είχαν δυσκολία στην πρόσβαση
στις υπηρεσίες υγείας λόγω φόβου μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό, αδυναμίας εύρεσης ραντεβού στις δομές υγείας που παρακολουθούνταν και δυσχέρειας στην πραγματοποίηση του παρακλινικού ελέγχου. Η χρήση των υπηρεσιών τηλεϊατρικής επεκτάθηκε στη διάρκεια της πανδημίας, κυρίως από
τους νεότερους γιατρούς, οι περισσότεροι
ωστόσο κρίνουν ότι αυτή μπορεί να είναι ωφέλιμη κυρίως για συμβουλευτική και παρακολούθηση των ελαφρύτερων περιστατικών
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που διαχειρίζονται, ενώ θεωρούν απαραίτητη
τη δια ζώσης εξέταση των βαρύτερα ασθενών και όσων πρέπει να ξεκινήσουν ή λαμβάνουν ήδη θεραπεία.
Επίσης, σχολιάστηκαν οι προσπάθειες της
ΕΕΜΗ για την αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ
του γονοτύπου και της ελαστογραφίας ήπατος, που αναμένεται να διευκολύνουν σημαντικά το σχεδιασμό της θεραπείας και που αποτελούσαν πάγιο αίτημα των ελλήνων ηπατολόγων. Έγινε αναφορά στα προγράμματα
ελέγχου και θεραπείας ειδικών πληθυσμών,
όπως είναι οι χρήστες και οι τρόφιμοι σωφρωνιστικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο δράσεων όπως είναι η C-μαχία και ο Αριστοτέλης,
και στα αποτελέσματα που αυτά απέφεραν.
Εν περιλήψει, το πρόγραμμα C-μαχία συνδιοργανώνεται με το σύλλογο ασθενών
«Προμηθέας» και αφορά τον έλεγχο για ηπατίτιδα C με προοπτική ένταξης σε θεραπεία των κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Το πρόγραμμα προχωρά, παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε
η πανδημία, με ταχείς ρυθμούς, με τον πιο
πρόσφατο έλεγχο στα καταστήματα κράτησης Λάρισας και Τρικάλων. Το πρόγραμμα
συμπεριλαμβάνει εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και των κρατουμένων, ενώ τελικά
ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στην πλειονότητα
των κρατουμένων, που στα Τρίκαλα έφτασε
το ποσοστό-ρεκόρ του 90%. Από αυτούς, οι
θετικοί ελέγχθηκαν περαιτέρω και προωθήθηκαν αιτήματα έναρξης θεραπείας, με τους
πρώτους ασθενείς να έχουν ήδη λάβει την α-

γωγή τους. Αντίστοιχο πρόγραμμα που αφορά
τους χρήστες ουσιών είναι ο Αριστοτέλης, που
πραγματοποιείται στις Μονάδες του ΟΚΑΝΑ
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και προσφέρει άμεσο έλεγχο και πρόσβαση σε θεραπεία στον
ελεγχόμενο πληθυσμό.
Από τη συζήτηση δε μπορούσε να λείπει η
φροντίδα των ηπατοπαθών στη διάρκεια της
πανδημίας από τον ιόCovid-19. Έτσι, αναλύθηκε η διαχείριση των ασθενών με προβλήματα του ήπατος στη διάρκεια της πανδημίας, εστιάζοντας και στις οδηγίες που έχει συντάξει η ΕΕΜΗ, αλλά και το EASL.Αναλύθηκε
φυσικά και η προσβολή από τη νόσο από
Covid-19 στο ήπαρ, αλλά και η πορεία και έκβαση του ηπατοπαθούς ασθενή, εφόσον αυτός προσβληθεί. Επίσης, πραγματοποιήθηκε
μια διάλεξη για τα εμβόλια έναντι του κορωνοϊού, όπου αναλύθηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα για τον εμβολιασμό, με ειδική αναφορά
στον πληθυσμό των ηπατοπαθών ασθενών.
Αρκετές συνεδρίες ασχολήθηκαν με τη συχνότερη ηπατοπάθεια, που δεν είναι άλλη από
τη Μη Αλκοολική Νόσο του Ήπατος. Καθώς
πρόκειται για μια νόσο που επηρεάζει μεγάλο μέρος του δυτικού πληθυσμού και συνδυάζεται με το μεταβολικό σύνδρομο και τις α-

ντίστοιχες συννοσηρότητες από την καρδιά
και τα αγγεία, καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για μια μάστιγα που θα μας απασχολήσει
ολοένα και περισσότερο στο προσεχές μέλλον. Οι ομιλητές ανέλυσαν το κλινικό φάσμα
της νόσου και κυρίως τις θεραπευτικές δυνατότητες που διερευνώνται με στόχο τη βελτίωση της ηπατοπάθειας, αλλά και την αποκατάσταση της μεταβολικής υγείας του αρρώστου, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται
σε συνδυασμό με τις ιατρικές ειδικότητες που
άποτονται των σχετικών συννοσηροτήτων.
Ακόμη, συζητήθηκαν τα νεότερα δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα αντιμετώπιση
του ηπατοκυτταρικού καρκίνου, όπως αυτά
διαμορφώνονται από την ευρεία εφαρμογή
φαρμακευτικών θεραπειών, που φαίνεται ότι προσφέρουν σημαντικά στην έκβαση των
ασθενών. Επί του παρόντος, μεταξύ των νεότερων επιλογών, ο συνδυασμός των μονοκλωνικών αντισωμάτων Atezolizumab/
Bevacizumab εξακολουθεί να υπερτερεί της
κλασικής θεραπείας με Sorafenib, που φαίνεται από την διαφορά στην συνολική και την
ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση, η οποία διατηρείται και στους ασθενείς με προχωρημένη νόσο, όπως αποτυπώνεται στη συνε-
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χιζόμενη παρακολούθηση των ασθενών της
μελέτης IMBRave150.
Τέλος, έγινε αναφορά στις νέες θεραπείες
που αφορούν τις ηπατίτιδες Β και δ. Στην ηπατίτιδα Β, οι αναμενόμενες θεραπείες στοχεύουν στην ιϊκή κάθαρση με την απώλεια του
HBsAg, ενώ στην ηπατίτιδα δ, όπου μέχρι σήμερα δεν είχαμε επαρκή αποτελεσματικότητα από την βασιζόμενη σε ιντερφερόνη θεραπεία, φαντάζει πλέον πιο προσιτός ο στόχος
του ελέγχου της λοίμωξης. Συγκεκριμένα το
καινούργιο σκεύασμα επιτυγχάνει σημαντική
μείωση των επιπέδων του HDV RNA στον ορό και βιοχημική ανταπόκριση. Το σκεύασμα
πρέπει να χορηγείται σε συνδυασμό με την
τενοφοβίρη, χορηγείται παρεντερικά με υποδόριες ενέσεις και εμφανίζει ικανοποιητικό
προφίλ ασφάλειας.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου έγιναν και οι
προγραμματισμένες εκλογές για την ανανέωση του ΔΣ της ΕΕΜΗ. Με το τέλος των εργασιών, η ηπατολογική κοινότητα ανανέωσε το ραντεβού της για το επόμενο συνέδριο, που όλοι ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση
να παρακολουθήσουμε με φυσική παρουσία
την επόμενη άνοιξη.
IG
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